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Servidores ganham café da
manhã para comemorar o seu dia

Os servidores municipais foram homenageados pelo seu dia, com um café da manhã
promovido através de uma parceria entre SINDSERV, Associação dos Aposentados e AFML.
O evento aconteceu no salão social da AFML e contou com a presença de centenas de
servidores e seus familiares. Algumas autoridades do município também estiveram presentes,
como vereadores, secretários do governo, além do prefeito.
Também houve o sorteio de brindes para os servidores presentes e a animação ficou por
conta do presidente da Câmara, José Roque Neto, que com seu violão tocou e cantou para os
presentes.
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EDITORIAL

A Importância dos
Servidores

M

ais uma vez o servidor municipal de Londrina
mostrou para a Administração Pública e para
a Sociedade Londrinense o quanto é importante
na vida da nossa cidade.
Em virtude do caos que se instalou na área da
saúde, devido ao fechamento dos Prontos Socorros
dos hospitais, os servidores que convivem com
uma defasagem salarial de quase 40% e uma
série de outras adversidades vividas nas UBS’s
do município, foram convocados para atender,
além do seu público alvo, também a demanda dos
hospitais.
Esta não foi a primeira vez que o município
precisou dos serviços emergenciais dos servidores
e nem será a última. Desde os servidores do
setor de obras, aos da parte administrativa, todos
trabalham com essa defasagem, todos tem que
fazer hora-extra para dar conta do trabalho, tudo
isso por causa da falta de mais servidores.
Professores estressados em sala de aula,
operários sem equipamentos de segurança
adequados e por ai se vão as inúmeras dificuldades
enfrentadas por esses profissionais no seu dia-adia.
Mesmo com essas adversidades, os servidores
são comprometidos com o seu trabalho o que
nos faz, cada vez mais ter orgulho de representar
profissionais como vocês, verdadeiros heróis.
Parabéns aos profissionais da saúde por mais
este momento de crise que foi derrotado e a todos
os servidores e servidoras pelo compromisso e
pelo carinho com vida da população londrinense.
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SINDSERV
O

Direito

Os Direitos do Idoso

Estatuto do Idoso, instituído pela lei federal n° 10.741/2003, surgiu com
fundamento no art. 230 da Constituição Federal e tem como objetivo promover
a inclusão social e garantir os direitos desses cidadãos de forma a garantir e ampliar
os direitos dos brasileiros idosos, consideradas assim as pessoas de idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos.
A proteção que o Estatuto do Idoso confere é integral, isto é, abrange todos
os idosos em tudo aquilo que se refere à vida em sociedade, com a finalidade de
promover sua autonomia, integração e participação efetiva na comunidade.
Assim, são direitos dos idosos, garantidos com absoluta prioridade: vida;
alimentação; educação; cultura; esporte; lazer; trabalho; cidadania; liberdade;
dignidade; respeito; convivência familiar e comunitária.
Essa garantia de prioridade compreende atendimento preferencial imediato
e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à
população; preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas
específicas; destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com
a proteção ao idoso; viabilização de formas alternativas de participação, ocupação
e convívio do idoso com as demais gerações; priorização do atendimento do idoso
por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não
a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;
capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia
e na prestação de serviços aos idosos; garantia de acesso à rede de serviços de
saúde e de assistência social locais; prioridade no recebimento da restituição do
Imposto de Renda.
Essa idéia de prioridade é a perfeita tradução dos interesses dos idosos, colocandoos em situação de vantagem jurídica necessária para o resgate de sua igualdade.
Além da absoluta prioridade, o Estatuto garante aos idosos, por exemplo, a
distribuição gratuita de próteses, órteses e medicamentos; o direito ao transporte
coletivo público gratuito e reservas de 10% dos assentos; nos transportes coletivos
estaduais, a reserva de duas vagas gratuitas para idosos com renda igual ou inferior
a dois salários mínimos; que nenhum idoso seja objeto de negligência, discriminação,
violência, crueldade e opressão; prioridade na tramitação dos processos,
procedimentos e execução dos atos e diligências
judiciais; 50% de descontos em atividades de
cultura, esporte e lazer; dentre outros.
Assim, somente a partir do Estatuto do Idoso
é que passaram a existir disposições especificas
de atuação do Estado e da sociedade em favor
da pessoa idosa, instituindo-se a proteção
integral, bem como trouxe formulação da política
de atendimento ao idoso e previu formas de
aplicação dessa política.
Dr. Leonardo C. Vanhóes Gutiérrez
Advogado do Sindserv
Colaborou Dra. Giuliana Tambelini

Rua Bélgica, 821 – fone/fax (43) 3342 1157 – www.sindserv-ld.com.br – Dir. Responsável: Éder Pimenta.
Diretoria Executiva: Éder Pimenta – Presidente; Marcos Rogério Ratto - Secretário Geral; Zilda Mazzeo
- Secretária de Ação Social; Ana Cristina Pialarice Giordano - Secretária de Cultura; Marcelo Urbaneja Secretário de Finanças e Administração; Giovana Neila C. Crosxiati - Secretária de Formação Sindical
e Política Sindical; Mônica Mortari - Secretária de Saúde e Condições de Trabalho; José Eduardo de
Assunção - Secretário de Assuntos Jurídicos e Econômicos.
Jornalista Responsável – Marcos Sanches Alves MTB 7197
Email: jornalismo@sindserv-ld.com.br – Impressão Jornal de Londrina – Tiragem: 7.000

3

NOVEMBRO 2009

Servidores comemoram seu dia
com café da manhã

O

Evento lotou o salão social de festas da AFML e reuniu aproximadamente 400 pessoas

café
da
manhã
em
comemoração ao dia do
servidor reuniu centenas de
servidores na manhã do dia 30 de
outubro no Salão Social da AFML.
O evento foi realizado através da
parceria entre o SINDSERV, a
Associação dos Aposentados e
da AFML.
Os
servidores
que
compareceram puderam desfrutar
de um ambiente agradável, com
mesas decoradas, lugares para
se sentar e com um delicioso café
da manhã. Tudo isso voltado para
os servidores e seus familiares
que estiveram presentes.
Além
servidores,
foram
convidados o Prefeito Barbosa
Neto juntamente com seu
secretariado, o Presidente da
Câmara de Vereadores, José
Roque e os demais vereadores
além de outras autoridades.
Para compor a mesa foram
convidados os idealizadores da
festa, o presidente do SINDSERV,
Eder Pimenta, o presidente da
AFML, Roberto Simão Ávila, o
presidente da Associação dos
Aposentados, Helio Esteves do
Nascimento, o presidente da UGT
Paraná e diretor do SINDSERV,
Marcelo Urbaneja, além dos já
citados Barbosa Neto e José
Roque Neto.
Aproveitando a presença de
todos, Éder Pimenta, Roberto
Ávila e Marcelo Urbaneja em
seus discursos lembraram da
importância dos servidores para
o município, fizeram questão
de frisar o quanto os servidores
ativos e inativos vem sofrendo ao
longo de quase dez anos com o
desprezo da administração.
Pimenta em sua fala disse que
o SINDSERV vem trabalhando

junto a administração municipal
uma forma de “construirmos
juntos um futuro melhor para
a cidade e os servidores
municipais”, pois acredita ser este
um novo tempo, de calmaria para
o servidor. Porém frisou lembrou
que o interesse do servidor está
em primeiro lugar.
Já
Ávila
discursou
agradecendo a homenagem a
todos os servidores e aproveitou
para falar dos aposentados do
município, com uma defasagem
salarial ainda maior que os da
ativa.
Urbaneja lembrou de toda a
trajetória do SINDSERV durante
a gestão que massacrou os
servidores, dos atos arbitrários e
do desrespeito do antigo prefeito
Nedson Micheletti. “Nossa batalha
era uma batalha justa, estávamos
lutando pelos nossos direitos”
lembrou Marcelo referindo-se a
greve de 2006. E lembrou dos
primeiros sinais de mudança
durante a gestão de Roque Neto,
com a assinatura do Decreto 70.
Finalizando Urbaneja parafraseou
Éder Pimenta, ao dizer que “este é
um novo tempo para o servidor, um
grande tempo de paz, um grande
tempo para que o servidor possa
produzir mais para a acidade,
porque todo mundo reconhece
nosso valor” completando a fala,
Urbaneja dirigiu-se a palavra para
o prefeito dizendo “agora nós
esperamos o reconhecimento dos
administradores que passam pela
prefeitura”.
O prefeito Barbosa anunciou
algumas
medidas
para
o
funcionalismo público municipal
e para os aposentados, algumas
delas agradaram os servidores
como o anuncio do adiantamento

da segunda parcela do 13º salário
já em novembro. Você pode
conferir todos os anúncios feitos
por ele no quadro nesta página.
Lembrando que não é a primeira
vez que o prefeito anuncia alguma

coisa e não cumpre, o SINDSERV
irá ficar de prontidão e exigir que
as medidas sejam cumpridas.
O presidente da Câmara, José
Roque Neto, encerrou o evento
com oração e músicas ao vivo.

Medidas anunciadas pelo Prefeito Homero Barbosa Neto:
- A assinatura do decreto de nomeação da Comissão Permanente
de Negociação, a qual iniciará os trabalhos de revisão do PCCS, a
reposição das perdas salariais e as negociações da data-base;
- Antecipação do pagamento da 2ª parcela do 13º salário para o dia 15
de novembro;
- Assim que a Justiça autorize, a Prefeitura iniciará a devolução do
desconto da greve;
- Em fevereiro/2010 a Prefeitura tem a intenção de começar o
pagamento das perdas salariais acumuladas durante a administração
do ex-prefeito do PT Nedson Micheletti;
- Ampliação da Medicina do Trabalho, que receberá o espaço que hoje
está cedido à DTI, no prédio da CAAPMSL.
- Instalação de um elevador na CAAPSML;
- Pagamento da diferença salarial aos 357 aposentados que perderam
a paridade com a emenda constitucional de 2003, que pode garantir
um aumento de até R$ 1050,00;
- Enquadramento no PCCS, dos 1173 aposentados que não haviam
tido esse direito, que pode garantir até R$ 784,00 a mais para estes
servidores.
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Servidor é a alternativa para caos na saúde
Essa dívida não é nossa!
O

estado de emergência que se instalou
na cidade no mês de novembro no
setor da saúde, já se encerrou. Foram
seis dias em que os prontos socorros
dos hospitais filantrópicos da cidade
estiveram com suas portas fechadas
em virtude da paralisação dos médicos
plantonistas.
Neste período o município teve que
recorrer à mão-de-obra dos servidores
municipais, que há muito tempo convive
com o descaso de administrações que
não tiveram nos últimos anos a menor
consideração com seus “funcionários”
deixando que seus salários alcançassem
uma defasagem assustadora.
Para não deixar a população ainda mais
em risco, os servidores da saúde tiveram
que aumentar suas cargas horárias para
suprir a demanda que não estava sendo
atendida pelos hospitais.
Mas o que não foi levado em
consideração é que esses mesmos
servidores já trabalham em situação

de estremo estresse, com a falta de
médicos nas UBS, falta de remédios e
reclamações do público. Levando esses
profissionais a pedirem licenças médicas
para cuidar da saúde deles mesmos.
Isso tudo é resquício da administração
petista de Nedson Micheletti, que acabou
se tornando um carrasco para a categoria
e agora os servidores rezam para que
esse quadro não se repita.
Porém uma novidade que há muito não
se via foi o anúncio de um concurso para
a contratação de 74 profissionais para o
setor, o que ajudará a suprir a carência de
profissionais nas UBS's, melhorando os
atendimentos a população londrinense.
É por isso que o SINDSERV continua
trabalhando para que a administração
pública não fuja de suas responsabilidades
e dos compromissos que assumiu com
a categoria. E ressalta a importância
desses servidores, verdadeiros heróis
que mesmo com o desprezo de anos,
continuam mantendo a cidade viva.

Em virtude do caos na saúde, instalado
em nossa cidade, o prefeito Barbosa Neto,
em uma atitude de desespero, apresentou
um projeto na Câmara de Vereadores
(12/11) pedindo a autorização para usar
dinheiro do tesouro municipal para pagar
os médicos plantonistas, uma vez que a
remuneração de tais profissionais é de
responsabilidade da União e do Estado.
“O município é responsável por
remunerar os atendimentos da saúde
básica, e não de hospitais de média e
alta complexidade, esse dinheiro que
sai todo mês dos cofres do município
poderiam estar sendo melhor empregados
por exemplo na contratação de mais
profissionais” explica Éder Pimenta,
presidente do SINDSERV.
O sindicato irá acompanhar as futuras
negociações de um possível novo contrato
com os médicos plantonistas, para garantir
que o município não arque com mais este
ônus.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ATENÇÃO, URGENTE! - IESDE/VIZIVALI

O SINDSERV – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Londrina, sediado na cidade de Londrina-PR, à Rua Bélgica,
nº. 821, Jardim Igapó, através de seu Diretor Presidente, com
base no Artigo 60, combinado com os artigos 60 a 66 do seu
Estatuto, convoca todos os servidores(as) públicos municipais
de Londrina, inclusive funcionários(as) da CMTU, para
Assembléia Geral Extraordinária a se realizar no auditório do
Centro Municipal de Educação Infantil Valéria Veronesi, sito à
Rua: Benjamin Constant, 800 - Centro, no dia 15 de dezembro
de 2009, às 18h30 em primeira convocação e às 19h00 em
segunda convocação, para discutir e deliberar a seguinte pauta:
1) Discussão e aprovação da pauta de reivindicação de 2010 dos
servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas,
inclusive CAAPSML, ACESF, ASMS, IDEL e IPPUL; 2) Discussão
e aprovação da pauta de reivindicação de 2010 da CMTU.
Londrina, 24 de novembro de 2009.
Eder Pimenta de Oliveira
Diretor Presidente – SINDSERV-LD

Dia 04/12/2009 (Sexta-feira), o diretor do SINDSERV-LD e
presidente da UGT-Paraná, Marcelo Urbaneja, estará em Dois
Vizinhos na VIZIVALI retirando a documentação dos alunos de
LONDRINA (conforme cronograma) que cursaram o normal
superior pelo IESDE/VIZIVALI.
Para que seus documentos sejam retirados é necessário
que o(a) aluno(a) compareça ao SINDSERV – Rua Bélgica,
821 – Londrina, até dia 02/12/09, munidos de cópia de RG e
CPF para assinar a PROCURAÇÃO que autoriza a retirada dos
documentos pelo representante.
Obs 1: A VIZIVALI não autorizou a retirada dos documentos
dos alunos das demais cidades vizinhas pelo representante de
Londrina no dia 04/12/09.
Obs 2: Estaremos retirando a documentação de servidores e
não servidores, que optarem pelo mesmo, por isso gostaríamos
de sua colaboração para a divulgação deste.
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SINDSERV e UGT buscam
esclarecimento sobre caso IESDE/VIZIVALI
M

ais de 200 professores
de Londrina e de cidades
da região do norte paranaense
participaram de debate promovido
pela UGT Norte em parceria com
o SINDSERV e representantes do
governo do Estado para tratar do
caso IESDE/VIZIVALI. O encontro
foi na noite de 6 de novembro,
no auditório da Super Creche
e foi conduzido pelo presidente
da UGT e diretor do SINDSERV,
Marcelo Urbaneja, Marcos Ratto e
Giovana Neila C. Crosxiati ambos
também diretores do sindicato.
O
caso
IESDE/VIZIVALI
perdura por cinco anos e atinge
centenas de professores que
apesar de terem feito cursos
superiores na instituição, não
tiverem seus diplomas validados.
Marcelo Urbaneja reafirmou
a posição da União Geral dos
Trabalhadores em pressionar

os governos estadual e federal
para que seja encontrada uma
solução a curto prazo para os
formandos. Urbaneja lembrou os
presentes de sua trajetória como
funcionário público municipal e
das dificuldades encontradas
pela categoria na formação
profissional.
Já Marcos Ratto, questionou
a demora na resolução do
problema que perdura por
cinco anos. Salientou que as
atitudes do governo não devem
ser meramente políticas: elas
devem ser cumpridas. E que os
professores merecem respeito por
parte do governo e das instituições
de ensino e terem todas as suas
dúvidas esclarecidas.
O secretário chefe do governo
do Estado, Carlos Moreira
apresentou como alternativa a
realização de novos cursos, com

início em 2010. Para isso estaria
faltando apenas a liberação do
MEC.
Seriam ofertadas 45 mil
vagas, sendo 35 mil dessas
vagas destinadas aos alunos que
fizeram o curso normal superior
pelo IESDE/VIZIVALI e que não
receberam seus diplomas. Para

esses alunos os cursos seriam
apenas de aulas suplementares,
com duração de 6 meses,
em telesalas com 40 alunos e
totalmente gratuitos. Segundo o
representando do governo, os
diplomas serão fornecidos pelo
Instituto Federal do Paraná – IFR,
e com o reconhecimento do MEC.

SINDSERV dispõe de espaço educacional
N
o dia 29 de outubro o SINDSERV iniciou
mais um momento em sua história com
uma aula inaugural do curso superior à
distância “Tecnologia em Gestão Pública”,
oferecido pelo Instituto Federal do Paraná
- IFPR. A parceria entre as instituições
propiciará aos servidores sindicalizados,
mais um espaço em nossa cidade voltado
para a educação.
A tele-sala implantada no auditório do
SINDSERV tem a capacidade de receber
aproximadamente 50 alunos por período,
com cadeiras estofadas, material multimídia
e algumas melhorias já estão sendo
estudadas para o espaço.
A tutora e diretora do sindicato, Giovana

Neila Crosxiati disse que “o SINDSERV se
esforça para conseguir possibilitar mais
oportunidades de melhorias aos servidores.
Os alunos foram muito receptivos e temos
certeza que será um avanço para todos
nós. Estamos muito satisfeitos em recebêlos em um local que pertence a eles”.
Outro benefício desta parceria é para
os alunos do IESDE/VIZIVALI, pois o
SINDSERV já está se mobilizando para que
essa estrutura possa ser utilizada para as
aulas da carga suplementar do IFPR, critério
essencial para se ter direito ao diploma.
O curso segundo o secretário chefe do
governo do Estado, Carlos Moreira, deverá
ter início em março.
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SINDSERV apóia a greve dos
servidores do Ministério do Trabalho

ecentemente o Sindicato dos
Servidores Públicos Federais
em Saúde, Trabalho, Previdência e
Ação Social do Estado do Paraná,
SINDPREVES, enviou uma carta
ao SINDSERV-LD, explicando os
motivos da greve nas agências do
Ministério do Trabalho.
Os servidores do Ministério
do Trabalho entregaram em
fevereiro desta ano, uma pauta de
reivindicações contendo a minuta
de um novo Plano de Carreira para
o setor administrativo. Infelizmente
desde então o governo fez "vista
grossa" para as reivindicações e
não apresentou nenhum parecer.
Mesmo a categoria realizando
paralisações nos meses de
agosto, setembro e outubro a
administração federal manteve-se
calada.
Diante deste descaso do
governo, não restou alternativa

para a categoria que não fosse
deflagrar uma paralisação por
tempo indeterminado de suas
atividades, a contar do dia 5 de
novembro.
O SINDPREVS lembra que esta
reivindicação de um novo Plano
de Carreira é antiga, em virtude

dos trabalhos realizados pelos
profissionais e da defasagem
salarial que os mesmos convivem.
Além do Plano de Carreira,
os servidores federais também
reivindicam uma jornada de
trabalho com atendimento de
12 horas (dividida em dois

turnos), melhores condições de
trabalho, incorporação imediata
das gratificações produtivistas,
paridade de reajuste entre ativos e
aposentados, convocação de todos
os aprovados no último concurso.
Nós
servidores
públicos
municipais de Londrina, já
passamos por momentos como
esses, ao nos depararmos com a
inércia da administração pública
comandada pelo Partidos dos
Trabalhadores,
partido
este
que deixou nossos salários nos
patamares que estão hoje. Tratou
a cada servidor ativo e inativo com
desprezo e ignorância. Por isso o
SINDSERV-LD dá o seu apoio a
esses servidores que reivindicam
seus direitos.
Parafraseando a carta do
SINDPREVS, “a greve é a
linguagem dos que não são
ouvidos!”.
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Resssspeitável Público

É

assim que começa toda
aventura de circo e neste
não podia ser diferente, tinha
um monte de palhacinhos e
palhacinhas dando risada à toa.
Colocavam o dedo na ponta do
nariz e balançavam o bumbum
fazendo o publico rir de montão...
Era rá-rá-rá aqui, era rá-rá-rá ali,
rá-rá-rá para todo o canto.
Nas arquibancadas, tinha
pai, tinha mãe, tinha aluno e
professor, todo mundo assistindo
ao espetáculo dos palhacinhos
da turma de primeiro ano da
professora Adriane de Marche,
eles cantaram e dançaram,
viraram até estátua depois que
um bruxinho passou por ali
enfeitiçando todo mundo.
O público já roia as unhas dos
dedos, aflitos com medo de não

mais dar risadas e preocupados
com os palhacinhos. Eis que
surge a fadinha, dando uma
voltinha em meio na floresta
de cabelos coloridos dos
engraçadinhos, balançando sua
varinha de condão libertando
todo mundo da prisão.
Com todo mundo livre o
bailado recomeça e mais uma
vez a trupe cai na festa e todo
mundo volta a rir.
Essa foi a apresentação das
crianças da Escola Municipal
José Garcia Vilar, as crianças no
último bimestre trabalharam em
cima das coisas do circo, comida,
vestimenta, artistas, animais, tudo
que um circo tem direito, e com o
respaldo da professora Adriane,
finalizaram o trabalho com um
espetáculo para toda a escola.
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CAIC Sul homenageia a
consciencia negra
A

cultura invadiu o CAIC da zona Sul no
último dia 11, durante a Culminância,
atividades que mostram os trabalhos dos
alunos durante o período. O enfoque desta
“feira” cultural foi a Consciência Negra,
com a produção de artesanatos e figuras
representativas da cultura africana.
Além da parte decorativa, os alunos do
ensino fundamental apresentaram algumas
peças de teatro, como a história da Cinderela
e Rapunzel, todas muito bem apresentadas
pelos pequenos artistas.
Os futuros mecânicos automotivos, alunos
da oficina profissionalizantes, também
estavam mostrando seu trabalho para as
crianças. Segundo o professor responsável,
Antônio Venâncio, “essa oficina é uma
oportunidade muito boa para esses jovens
de 13 a 17 anos. Praticamente todos que
passaram pela oficina estão trabalhando
hoje” lembra.
Olhando para o futuro, as crianças
puderam se divertir com os computadores da
oficina de informática, onde elas adquirem
um pouco mais de intimidade com essa
máquina que cada vez mais ganha espaço
dentro das casas.
Outra oficina que se apresentou foi a de
violão, que formou uma “pequena orquestra”
que tocou e cantou algumas músicas para as
crianças, professores e pais ali presentes.
O CAIC além das oficinas apresentadas
também desenvolve oficinas de culinária,
TV e Rádio CAIC.
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Vereador não esquece suas raízes e o seu
compromisso com a educação
U

Há pouco tempo na Câmara, professor Amauri conquista melhorias para os professores

m dos itens do pacote
voltado aos professores da
rede municipal, que foi anunciado
pelo prefeito Barbosa, ocasionou
a alegria de muitos professores,
a complementação salarial de
10% para os professores que
trabalham nas chamadas “áreas
de risco social”.
Mas o que nem todo mundo
sabe é que essa iniciativa do
projeto de Lei 273/09, é de autoria
do vereador Amauri Cardoso,
que desde 1997, quando
atuava como diretor do CAIC da
região Sul, vem lutando com os
demais diretores por melhorias
nas condições de trabalho dos
professores.
“Essa já uma reivindicação
antiga e estava inserida em um
pacote que continha muitas
outras propostas, algumas ao
longo do tempo e com muita luta
conseguimos implantar enquanto
cidadãos, mas essa, somente

agora conseguimos colocá-la em
prática” revelou Amauri.
O vereador que ocupa a
cadeira no Legislativo há apena
três meses, em substituição ao
vereador licenciado, Roberto
Kanashiro, conta que no projeto
original, a solicitação era de
20% no repasse. “Quando fui
empossado, não me esqueci
das minhas lutas enquanto
servidor e educador, porém
propor este projeto diretamente
à Câmara seria considerado um
vício de iniciativa, por isso fiz as
adequações necessárias e levei
o projeto ao prefeito Barbosa”,
revela o vereador, que contou
com a simpatia do prefeito.
Outro
passo
além
de
sancionar o projeto, será montar
uma comissão para estabelecer
quais serão as escolas que
estão inseridas nas “áreas de
risco social”. “É preciso levar em
conta toda a realidade social das

crianças que são atendidas, e não
só da região, pois a escola pode
estar em um bairro tranqüilo,
mas atender crianças que fazem
parte do grupo de risco social”
esclareceu Amauri.
Como
está
substituindo
Kanashiro, o vereador espera
poder apresentar outras propostas
de projetos que complementem
esta Lei, como a formação
específica
dos
professores
dessas áreas e um melhor
desenvolvimento da educação
municipal,
discutindo
novas
formas de ensino. O vereador
apresentou várias emendas no
orçamento 2010 e plurianual que
visam garantir a reposição das
perdas salariais acumuladas nos
8 anos da administração anterior.
Quanto ao seu futuro ainda
incerto na Câmara, (a licença de
Kanashiro termina em março),
Amauri se diz tranqüilo. “O tempo
mesmo curto tem sido usado com

qualidade. E cada segundo que
me resta será aproveitado com a
mesma intensidade e qualidade.
Dentro ou fora da Câmara eu
vou ser sempre um Servidor,
trabalhando com consciência e
que acredita na educação para
a transformação da sociedade”,
finaliza.
Visite o site do vereador e saiba
mais: www.amauricardoso.pro.br
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Diferencial faz da Classmed um sucesso

A

Classmed é uma empresa londrinense,
que surgiu com seu trabalho voltado
para o segmento da saúde, porém com
propostas inovadoras na área, deixando
de ser uma simples empresa de planos de
saúde.
Segundo um dos idealizadores da
empresa, Gileno Humberto Amaral Tocci
de Paiva Pereira “a Classmed não é só um
plano de saúde, onde oferecemos apenas
os médicos e os exames, nós primamos
por uma melhor qualidade de vida de

nossos associados” revela o empresário.
E como é feito esse trabalho de
valorização na qualidade de vida? A
Classmed além dos atendimentos com
médicos especialistas em diversas áreas,
também oferece aos seus associados um
centro ortodôntico. Segundo o dentista
Alexandre de Aléssio Ferreira “muitas
doenças do dia-a-dia como dores de cabeça
e até mesmo mais sérias como cardíacas,
são associadas a problemas dentários,
por isso a importância de se fazer um
acompanhamento
e um tratamento
correto
da
dentição” explica
o dentista.
Outro serviço
prestado
que
também faz parte
do diferencial do
centro é a clinica
de estética com
diversos tipos de
terapias, entre elas

a acupuntura, shiatsu, drenagem linfática
entre outras. Todas elas relacionadas
a terapias alternativas, que segundo a
fisioterapeuta dermato funcional, Yuri
Nakamura “são tratamentos que visão a
prevenção de doenças, além de melhorar
a auto-estima e a qualidade de vida de
nossos pacientes” esclarece Yuri.
Se você não conhecia estes e os outros
atendimentos oferecidos pela Classmed,
entre em contato, quem sabe você não sai
de lá renovado?

